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Persbericht 

 
Milieueffectrapport Tracébesluit verbreding Rijksweg A1 

Apeldoorn - Azelo 

 

Onderzoek milieueffect 100 km/u op de A1 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de verbreding van de 

Rijksweg A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo beoordeeld. De Commissie 

mist in het rapport nog onderzoek naar mogelijkheden om de milieubelasting van 

de A1 te verlagen (bijvoorbeeld minder geluid). De Commissie adviseert de mi-

nister daarom om eerst het rapport te laten aanpassen en daarna pas te besluiten. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de minister van Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De minister van Infrastructuur en Milieu wil de problemen met de doorstroming en ver-

keersveiligheid op de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo verminderen door de 

A1 te verbreden. Voorafgaand aan het Tracébesluit zijn in een milieueffectrapport de 

milieugevolgen onderzocht. 

 

De minister heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen op juistheid en volle-

digheid. 

 

Het advies 

Het rapport gaat niet in op positieve (milieu)gevolgen die verlaging van de maximum-

snelheid naar 100 kilometer per uur heeft, zoals voordelen voor de verkeersdoorstro-

ming, de verkeersveiligheid en de leefomgeving (minder geluid en luchtverontreiniging). 

De Commissie vindt dit onderzoek essentieel voor een goede afweging van het milieu-

belang door de minister bij het Tracébesluit. 

 

Uit het rapport blijkt ook dat de huidige geluidbelasting langs de A1 erg hoog is en dat 

door dit project ondanks maatregelen het aantal (ernstig) geluidgehinderden toeneemt. 

In het rapport is niet onderzocht in hoeverre de geluidbelasting omlaag kan, bijvoorbeeld 

door het toepassen van stiller asfalt (dubbellaags ZOAB) en het plaatsen van extra ge-

luidschermen of -wallen. Hierdoor kan de minister hier geen rekening mee houden. 

 

De Commissie vindt het rapport dan ook niet compleet. Zij adviseert de minister te 

wachten met het Tracébesluit en het rapport te laten aanpassen, zodat zij met de resul-

taten hiervan rekening kan houden bij haar afwegingen. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3004
http://www.commissiemer.nl/

